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Комп’ютерний практикум №6  

«Підготовка остаточних креслень моделей» 

 

Мета та завдання практикуму 

Метою даного практикуму є отримання навичок роботи з кресленнями 

у КОМПАС-3D. Відкриття і перевірка креслення з наступним створенням і 

збереженням схожого креслення. Робота зі списками деталей і номерами 

позицій у кресленні збірки.   

Розглядаються наступні теми:   

• Види креслень;   

• Відкриття та збереження креслень;   

• Створення нового креслення;   

• Списки деталей та номера позицій у кресленнях.   

Регламент часу: 2 академічні години. 

Необхідні умови : 

• Знання процедури створення активного проекту і принципів 

переміщення у робочому просторі з використанням різних інструментів 

перегляду, а також вміння виконувати спільні завдання моделювання, 

наприклад створення ескізу і видавлювання.  

• Успішне виконання та захист практикумів №1, 2, 3 та 4.  

•  Розуміння основ процесу створення технічних креслень і 

галузевих стандартів, наприклад ГОСТ, ДСТУ, ЄСКД і т.д.  
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Завдання для виконання 

1. Для початку роботи необхідно створити новий документ типу 

«Чертеж». 

2. В області малювання з’явиться новий аркуш. За замовчуванням 

встановлений формат А4. В нашому випадку, необхідно змінити 

формат на А3. 

3. Для зміни формату аркушу заходимо в 

меню «Сервис» → «Параметры». 

Зверніть увагу, в верхній частині 

відкритого вікна,  має бути активною 

вкладка «Текущий чертеж». 

 

 

4. В списку зліва оберіть пункт «Параметры первого листа» → 

«Формат». Встановіть «Обозначение» – А3, «Ориентация» - 

горизонтальна та натисніть ОК. 

Поле для креслення змінено.  Наступний етап – створення креслення з 

3D моделі.  
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Проектування виду 

Можливості КОМПАС-3D  дозволяють досить легко створити 2D 

креслення, використовуючи різні проекції тривимірної моделі. Для створення 

креслень використовуємо команду «Вставка» → «Вид с модели». 

1. В меню «Вставка» оберіть пункт «Вид с модели». В якості 

моделі оберіть будь яку модель, що створювались вами в практикумах 

раніше. Ми розглянемо модель з Практикуму 

№4. 

2. З випадаючого списку варіантів виду 

оберіть стандартні.  

3. На панелі властивостей, в нижній 

частині екрану виберіть пункт . 

4. Відкриється вікно «Схема видов». Оберіть необхідні вигляди 

деталі, що будуть відображені на кресленні.  

 

5. Побудуйте необхідні вигляди в полі креслення. На аркуші 

з’явиться зображення моделі. 
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Створення перетину  

• На початку роботи проведемо осьові лінії на кресленні. Обираємо 

«Инструменты» → «Обозначения» → «Автоосевая». 

Проводимо осьові лінії, як показано на малюнку 

 

• Виберіть на стрічці вкладку «Инструменты» → «Обозначения» 

→ «Линия разреза».  

• Проведіть лінію розрізу по правій вертикальній осьовій лінії. 

• Після побудови позначення розрізу, автоматично будується вид 

цього розрізу (мал. нижче).  

 

• Для позначення центів отворів, активуйте зображення з наявними 

отворами (Зображення змінить колір на синій). На панелі 

інструментів оберіть «Инструменты» → «Обозначения» → 
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«Обозначение центра» та застосуйте цю команду до всіх 

наскрізних отворів.  

 

Після створення осьових ліній і маркерів центрів можна переходити до 

нанесення розмірів. 

 

Нанесення розмірів 

У цьому пункті практикуму використовується загальна команда 

Размеры. Змінюючи необхідні типи розмірних позначень,  в КОМПАС 

досить легко проставити розміри.  

1. На вкладці «Инструменты» оберіть пункт «Размеры». 

Використовуючи всі доступні позначення проставте необхідні 

розміри на кресленні. 

2. Пам’ятайте, щоб проставити розміри на конкретному вигляді, його 

треба активувати, двічі клацнувши на ньому. 
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3. Не вказані шорсткість поверхні позначається за  допомогою 

команди «Вставка» → «Неуказанная шероховатость». В меню 

вставки оберіть необхідне позначення та введіть значення 

шорсткості.  

4. Завершіть введення натиснувши ОК. В верхньому лівому кутку 

аркушу автоматично з’явиться позначення 

шорсткості. 

5. Збережіть створене креслення під назвою prakt_6(1)_Пізвище.сdw 

 

Відкриття файлу збірки 

У наступній частині цього практикуму у креслення збірки буде 

доданий список деталей, номера позицій і примітки. Створення і розміщення 

іменованих видів збірок і розмірів здійснюється аналогічним образом, як 

було пророблено раніше. Ці операції не розглядаються повторно. 

 

Креслення збірок часто містять нумеровані списки компонентних 

деталей разом з відповідними номерами позицій, що ідентифікують кожну 

деталь. На наступних етапах буде вставлений список деталей і відповідні 

номери позицій. 
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1. Відкрийте файл збірки, створений в практикумі №5. 

2.  Створіть такі вигляди, як показано на малюнку. Обов'язково 

наявним має бути аксонометрія. 

Вставка списку деталей 

1. На стрічці оберіть меню «Спецификация» → «Добавить объект». 

2. У спливаючому вікні встановіть тип специфікації «Детали» та 

натисніть «Создать». 

 

3. Почніть заповнювати специфікацію в вікні, що відкрилось. 

 

4. Після того, як ви додали хоча б 1 елемент до специфікації, 

знаходимо в меню «Спецификация» пункт «Спецификация на 

листе» → «Показать». Створена специфікація буде показана в 

лівому нижньому кутку аркуша за замовчуванням. 
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5. Редагування та доповнення специфікації робимо за допомогою 

команди «Редактировать объект». 

 

 

Додавання номерів позицій 

Тепер додамо номера позицій, що використовують дані номери 

елементів у специфікації. 

1. В меню «Инструменты» обираємо пункт «Обозначение» → 

«Обозначение позиций».  

2.  Проставте позиції деталей як вказано в специфікації. 

 



САПР в приладобудуванні 

 

 Сторінка 10 
 

3. В якості редагування, завдяки можливостям КОМПАС, можна 

використати упорядкування позицій по горизонталі або 

вертикалі. 

 

Розміщення приміток 

Будь-яке креслення містить текст і пояснення. Цей текст може бути 

прикріплений до геометрії креслення за допомогою винесення зі стрілкою 

або перебувати в спеціальній області основного напису або таблиці редакцій. 

Він може являти собою довгий список приміток. 

Для розміщення тексту виконайте наступні дії: 

• На панелі натисніть «Инструменты» → «Вставка текста» 

• Клацніть лівою кнопкою миші на кресленні, на місці, де 

необхідно розмістити запис. 

 

Після виконання всіх завдань збережіть файл.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

 

 

 

Середовище створення креслень КОМПАС-3D містить безліч команд, 

більшість із яких не були розглянуті в даному практикумі.  

Знання про використання основних інструментів створення базових 

креслень формують основу для застосування інших команд. 

У даному практикумі були розглянуті наступні основні процедури:   

• Створення проекційних видів і перетинів;  

•  Нанесення основних розмірів;  

•  Розміщення списку деталей;  

•  Розміщення і редагування номерів позицій;  

•  Розміщення основних приміток. 
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СИСТЕМА РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ 

Система рейтингових балів 

§ "відмінно", повне виконання всіх завдань практикуму, вільне 

володіння матеріалом, підготовка та оформлення за вимогами протоколу 

практикуму – 5 балів;  

§ "добре", повне виконання всіх завдань практикуму, володіння 

матеріалом на високому рівні, підготовка та оформлення за вимогами 

протоколу практикуму – 4 балів;  

§ "задовільно", виконання майже всіх завдань практикуму, володіння 

матеріалом на задовільному рівні, підготовка та оформлення за вимогами 

протоколу практикуму – 3 балів;  

§ присутність на практикумі – 2 бали;  

§ відсутність на практикумі – –2 бали. 

 

Вимоги до оформлення протоколу 

§ оформлення згідно ДСТУ 3008-95, або методичних вказівок до 

виконання дипломних робіт;  

§ наявність наступних розділів: титульний аркуш, тема та завдання 

практикуму, хід виконання (скріншот результатів виконання), висновки. 


